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 الفحص الشامل والرعاٌة التكمٌلٌة )تدابٌر تحقٌق االستقرار(                      

 

 ( (CPRبعد إنجاز الفحص األولً واإلجراءات الفورٌة المنقذة للحٌاة ٌجرى     

 وفق تسلسل منهجً ) من الرأس للقدم ,“  بدءاً من االستجواب وانتهاًء بالمعالجة ”  ٌجرى الفحص الشامل   

 األمام والخلف والجانبٌن ( :  

 “ ( .العٌنان , األنف , الفم والفك ” الرأس والفروة ) اآلذان , الوجه  -1 

 العنق . -2 

 الصدر . -3 

 البطن , الحوض والعجان .  -4 

 الطرفان العلوٌان ) الكتفان , الذراعان والٌدان ( . -5 

 الطرفان السفلٌان ) الساقان والقدمان ( . -6 

 الناحٌة الخلفٌة من الصدر , البطن والحوض .     -7 

 من خالل الفحص ابحث عن وجود مشاكل صحٌة أخرى لدى المصاب واعمل على تحقٌق استقراره وفق    

 الموارد المتوفرة .   

 فبعد اتخاذ اإلجراءات الفورٌة الشاملة :  

 ٌة..الخ( .قم بتقدٌم الرعاٌة الالحقة )للجروح , الحروق , الرضوض العظم - 

 قٍدم الدعم النفسً . - 

 احم المصاب من العوامل )حرارة شدٌدة ,شمس ,مطر ,رٌاح ..الخ(. - 

 قم بإمهاء المصاب . - 

 وفق األنظمة المحلٌة . “ أو صادات \مسكنات و” قم بإعطاء األدوٌة  - 

 ضع المصاب بوضعٌة مرٌحة .   - 

 راقب بشكل منتظم حالة المصاب وفعالٌة اإلجراءات المتخذة .   - 

 اإلخالء                                               

 قٌٍم : هل اإلخالء ضروري ؟ وماهً األولوٌة فً إخالء المصاب ؟ وماهً إمكانٌات اإلخالء ؟ . 
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 مطلوباً . المعالجة إذا كان ذلكصاب إلتمام قرر : ضع أولوٌات اإلخالء وسلٍم الم 

 ٌتم وضعه فً سلسلة الرعاٌة أو وسٌلة النقل وراقب المصاب رٌثما تصرف : قم بالتحضٌر لإلخالء واختر 

 حتى ٌصبح غٌر محتاج إلى رعاٌة إضافٌة .         

  

 اإلنعاش داخل المستشفى                                          

 : فٌجب اإلنعاش خالل أي  محاولة إنعاش  األولى ألمان المسعف وأعضاء فرٌقتكون األولوٌة   

 لبس القفازات واستخدام قناع جٌب مع فلتر أو حاجز مع صمام باتجاه واحد أثناء أنفاس اإلنقاذ وٌجب استخدام   

 سموم طرق إمساك آمنة لتحرٌك المرضى أثناء اإلنعاش كما ٌجب أخذ الحذر مع المرضى المعرضٌن لل 

 ) الهواء  المزفور واأللبسة وسوائل جسمهم وخاصة القًء (  

 طرٌقة اإلنعاش  

 فقم بهز كتفً المرٌض بلطف  إذا رأٌت مرٌضاً منهاراً أو فاقد الوعً أوالً اصرخ طلباً للمساعدة ثم قٌٍم -1 

 “ هل أنت بخٌر ” واسأله بصوٍت عاٍل      

 

 إذاً ) هز ونادي ( :   

ٌّم المرٌض وفق منظومة  -   وأعط األوكسجٌن وقم بوصل المونٌتور واحصل على ABCDEفإذا استجاب ق

 مدخل ورٌدي .      

 إذا لم ٌستجب : - 

 اقلبه على ظهره وافتح الطرٌق الهوائً مستخدماً إمالة الرأس ورفع الذقن. -1  

 صبع أو الملقط أو بماص المفرزات عامٌة أزله باإلانظر داخل الفم فإذا كان هناك أي جسم أجنبً أو بقاٌا ط -2  

 إذا كان هناك خطورة إصابة الفقرات العنقٌة أّمن الطرٌق الهوائً بدفع الفك أورفع الذقن المترافق مع  -3  

 التثبٌت الٌدوي بشكل خط مستقٌم للرأس والعنق .     
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 إذا استمر انسداد الطرٌق الهوائً رغم التطبٌق الفعال لدفع الفك ورفع الذقن قم بإمالة الرأس بشكل قلٌل فً  -4  

 كل محاولة حتى ٌنفتح الطرٌق الهوائً, وتأمٌن الطرٌق الهوائً ٌحتل األولوٌة على الخوف من إصابة      

 الفقرات العنقٌة .     

 ثوان : 11وائً مفتوحاً انظر واستمع واشعر لمدة ال تزٌد عن بالمحافظة على الطرٌق اله -5  

 ابحث عن حركات جدار الصدر ) تنفس أو سعال ( . -  

 ابحث عن أي حركات أخرى أو عالمات للحٌاة . -  

 استمع عند فم المرٌض ألصوات التنفس .  -  

 استشعر الهواء على خدٌك . -  

ٌّم النبض السباتً    بنفس الوقت فإذا لم ٌبد المرٌض  وذلك لكً تحدد إذا كان المرٌض ٌتنفس بشكل طبٌعً, و ق

 الحركات والتنفس ألنه قد ٌكون من الصعب التأكد من غٌاب النبض ( أي عالمات حٌاة ) معتمدٌن على نقص 

 أو كان هناك أي شك : أونبض 

 القلب كما أن بدء اإلنعاش القلبً  ى األغلب سٌموت إذا تأخرتشخٌص توقفإبدأ اإلنعاش فوراً فالمرٌض عل  -6

 الرئوي عند مرٌض بناتج قلبً منخفض لن  ٌضره على األغلب بل قد ٌساعد .  

 للٌدٌن عند ضغط الصدر هو ضغطة صدرٌة متبوعة بتنفستٌن والوضع الصحٌح 31ٌتم اإلنعاش بإعطاء   

 منتصف النصف السفلً للقص .  

 بشكل كامل مع كل ضغطة  ضغطة فً الدقٌقة واسمح للصدر بأن ٌرتد 111سم بمعدل  5-4ضغط القص ا  

 وقت شهٌق بمعدل ثانٌة وأعط حجماً كافٌاً لٌنتج عنه تمدد  واستهلك نفس الوقت للضغط واالرتخاء , واستهلك

 الذي “ قناع الجٌب ”  هوٌةمرئً فً جدارالصدر واستخدم أي معدات متوفرة بشكل فوري بالطرٌق الهوائً والت

 كٌس أو قناع حنجري وإن أمكن ٌجرى  –استخدم قناع  ٌمكن أن ٌكون معه طرٌق هوائً فموي , وبشكل بدٌل

 تنبٌب رغامً للمرٌض وٌضاف األوكسجٌن بأسرع ما ٌمكن .

 حصبمجرد تنبٌب رغامى المرٌض استمر فً ضغطات الصدر دون انقطاع  ) إال إلزالة الرجفان أو ف -7

 أنفاس فً الدقٌقة .  11الدقٌقة وتهوٌة الرئتٌن بمعدل  مرة فً 111المرٌض عندما ٌستطب ( بمعدل  

ٌّم النظم -8  القلبً وقم بمحاولة إزالة الرجفان إذا  عندما ٌصل مزٌل الرجفان ضع األلكترودات على المرٌض وق

 ( بإعطاء الصدمة . VTأو تسرع بطٌنً بدون نبض  VFكان ذلك مستطباً  ) رجفان بطٌنً 



 

5 
 

 

 

 

 متوفراً طبق الضربة البركٌة لمرة واحدة  ولم ٌكن مزٌل الرجفان  VTاو VFإذا كان النظم ) بتخطٌط القلب (  -9

 المحكمة ووّجه ضربة حادة إلى القسم السفلً من القص من ارتفاع حوالً باستخدام الجانب األنسً من القبضة 

 سم ثم اسحب القبضة مباشرة .  21 



 

6 
 

 

 نظم جٌبً وأقل نجاحاً فً معالجة  ناجحة فً قلب التسرع البطٌنً إلىالضربة البركٌة ستكون على األغلب   

 الرجفان البطٌنً . 

 عد للضغطات الصدرٌة فوراً بعد محاولة إزالة الرجفان واستمر فً اإلنعاش ) دون التوقف لتقٌٌم النبض  -11 

 أو النظم ( حتى ٌصل فرٌق اإلنعاش أو ٌظهر المرٌض عالمات الحٌاة .     

 أنفاس فً الدقٌقة  وتحقق 11فً حال غٌاب التنفس ووجود نبض قم بإجراء تهوٌة لرئتً المرٌض بمعدل  -11 

 من وجود النبض كل دقٌقة .      

 مساعدة أكثر خبرة . إذا كان هناك أي شك بوجود النبض إبدأ بالضغطات الصدرٌة حتى تصل      

 التنفس بشكل سرٌع وفعال .  كل مرضى توقف التنفس سوف ٌتطور لدٌهم توقف قلب إذا لم ٌعالج توقف     

 

 (   VF \ VTمعالجة الالنظمٌات القابلة للصدمة  )   



 

7 
 

 

                              VF  

 

 ثوان و:11تتجاوز ٭إلزالة الرجفان: توقف عن ضغطات الصدر لمدة ٌجب أال 

 جول أحادي الطور (.361جول ثنائً الطور ) 211-151أعط صدمة واحدة  - 

 ( بدون إعادة تقٌٌم للنظم أوجس للنبض .  2:  31استأنف مباشرة الضغطات الصدرٌة )  - 

 ثا ٌنقص فرصة الصدمة إلعادة الدوران التلقائً .   11˂التوقف    

 استمر باإلنعاش القلبً الرئوي لمدة دقٌقتٌن ثم توقف قلٌالً لمراقبة المونٌتور. - 

 : VFأو   VT٭٭إذا استمر   

 جول أحادي الطور (.361جول ثنائً الطور أو311-151أعط صدمة ثانٌة )  - 

 استأنف اإلنعاش القلبً الرئوي مباشرة واستمر لمدة لدقٌقتٌن . - 

 لمونٌتور ) المرقاب ( .توقف قلٌالً لتحري ا - 
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 : VFأو  VT٭٭٭إذا استمر   

 مغ ورٌدٌاً ومتبوعاً مباشرة بالصدمة الثالثة ) كالثانٌة ( . 1أعط أدرٌنالٌن  - 

 استأنف اإلنعاش القلبً الرئوي مباشرة لمدة دقٌقتٌن كاملتٌن )ولٌس أقل دوماً(. - 

 توقف سرٌعاً لتفحص المونٌتور .   - 

 :  VF أو VT٭٭٭٭إذا استمر   

 مغ ورٌدٌاً وأتبعه مباشرة بالصدمة الرابعة )كالسابق(. 311أعط امٌودارون  - 

 ولكن ال ٌعطى إذا كان اإلمٌودارون مغ ورٌدٌاً كبدٌل111) فً حال عدم توفر إمٌودارون ٌعطى اللٌدوكائٌن    

 قد أعطً (     

 تٌن .استأنف اإلنعاش القلبً الرئوي مباشرة واستمر لمدة دقٌق - 

 األدرٌنالٌن “  ) والخامسة  مثالً قبل الثالثة” مغ ورٌدٌاً قبل الصدمات الفردٌة الترتٌب  1٭أعط األدرٌنالٌن 

 دقائق ( . 5-3ٌعطى كل    

 ٭أعط صدمات أخرى بعد كل مدة دقٌقتٌن من اإلنعاش القلبً الرئوي وبعد التأكد من وجود التسرع البطٌنً

 . VFالبطٌنً و الرجفان  VTبدون نبض    

  ,عندما ٌكون النظم أو ٌصبح منتظماً مع إمكانٌة وجود نتاج قلبً نتحرى عن وجود عالمات الحٌاة أو النبض  

  تبدأ عناٌة ما بعد اإلنعاش .فإن وجدت     

( أو كان النظم  PEAنبض  عندما التوجد عالمات للحٌاة أو الٌوجد نبض ) مثالً نشاط كهربائً بدون  

   الجة النظم الغٌر قابلة للصدم ( ونقوم بدعم الحٌاة المتقدم ) مع : نستمر باإلنعاش القلبً الرئوي االإنقباضٌ

  الضغطات الصدرٌة قد تكون مفٌدة فً تحوٌل الالإنقباضٌة إلى رجفان بطٌنً. 

 بعد الصدمة . وٌعطى األدرٌنالٌن عندما الٌكون األدرٌنالٌن جاهزاً قبل إعطاء الصدمة فٌجب عدم تأخٌر الصدمة

 

 

 

 

 

 


